
  
 
 
  

ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយភា� មៗ 
 
��បឋមសិក�េ��ជ�នីភ�ំេពញ និងេខត�កំពង់�ម��រព�ស���ហ៍សុវត�ិ�ព
ច�ចរណ៍ផ��វេ�កសកល 

 

រជធានីភ�ំេពញ និងេខត�កំពង់ចម ៃថ�ទី៩ ដល់ៃថ�ទី១១ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៣ 

 

សលបឋមសិក្សោភ�ំដិលក�ុងេខត�កំពង់ចម និងសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស ក�ុងរជធានី

ភ�ំេពញ កំពុង្របារព�សបា� ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកលេលកទីពីរ របស់អង�ករសហ

្របជាជាតិ េដយរមួមានករបេ្រង�នជាសកម�ភាពអប់រេំ្រកថា� ក់អំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ែដល

ជាែផ�កមួយៃនកម�វធីិ មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ របស់អង�ករមូលនិធិបង� ររបូស អសីុ (AIP 

Foundation)។សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ�- អ�ក្រគ� មាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស្របមាណ

ជិត ៣០០នាក់ បានែស�ងយល់អំពីសរៈសំខន់ៃនករពក់មួកសុវត�ិភាព រេបៀបពក់មួកសុវត�ិ

ភាពឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ រេបៀបឆ�ងផ�ូវ និងេដរេថ�រេជងេដយសុវត�ិភាព រមួទំងសកម�ភាពសុវត�ិ

ភាពចរចរណ៍េផ្សងៗេទៀតតមរយៈករេលងែល្បងកំសន�ែបបអប់រ ំ និងករ្របកួត្របែជង

គា� ។    

 

ចប់តំងពីឆា� ំ២០១២ ្រក�មហុ៊ន េអ អរ អរ បី៊ ្រគ�ប (ARRB Group) ែដលជា្រក�មហុ៊ន្របឹក្សោែផ�ក 

បេច�កេទសខងសុវត�ិភាពចរចរណ៍មួយេន្របេទសអូ�ស� លីដ៏គួរឲ្យទុកចិត�បំផុត និង្រក�ម

ហុ៊ន េមនូឡាយហ�៍ េខមបូឌ ភីអិលសីុ Manulife (Cambodia) PLC ែដលជា្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រង

អយុជីវតិមានមូលដ� នក�ុង្របេទសកណាដ បានផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពចំនួន ១,៤៣៩

មួក ដល់សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងមាតបិតេនសលបឋមសិក្សោទំងពីរេនះ។ 

តមរយៈករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពេនះ បានេធ�ឲ្យអ្រតពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាម

សិស្សោនុសិស្សេនសលបឋមសិក្សោទំង២មានករេកនេឡងយ៉ាងខ� ំង េដយបានេកន

េឡងពីអ្រតេស�រែតសូន្យភាគរយមុនករអនុវត�កម�វធីិ មក្រតឹមក្រមិតជាមធ្យម៨៤ភាគរយេន

ទូទំងសល។ 
 
 
េលក គឹម ប��  នាយកអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន

្របសសន៍ថា៖ “សលបឋមសិក្សោទំងពីរេនះមានទីតំងស�ិតេនតមបេណា� យផ�ូវែដលមាន



  
 
 
  

ចរចរណ៍មមាញឹក េហយ្របឈមនឹងេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ ែដលបង�ឲ្យបរសិ� នជំុវញិសលេរៀន

េពរេពញេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ស្រមាប់សិស្សោនុសិស្ស េដយសរែតមានេទច្រកយាន

យន� រថយន� រថយន�្រក�ង និងរថយន�ដឹកទំនិញជាេ្រចនបានេធ�ដំេណ រតមបេណា� យផ�ូវេនះ

មិនេចះដច់ជាមួយនឹងេល្ប�នយ៉ាងេលឿន”។ េលកមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា៖ “េយង

បានចូលរមួជាមួយ្រក�មហុ៊ន េអ អរ អរ បី៊ ្រគ�ប និង្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយហ�៍ េខមបូឌ ភីអិលសីុ 

្រពមទំងសបា� ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល េដម្បីេធ�ឲ្យករេធ�ដំេណ រេទមកសល

េរៀនរបស់សិស្សោនុសិស្សកន់ែតមានសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយែបបណា

ក�ុងករេធ�ដំេណ រេទមកសលេរៀនេនាះេទ េទះបីេដរេដយេថ�រេជងក�ី ជិះេទច្រកយានក�ី ឬ

រមួដំេណ រជាមួយឪពុកមា� យតមេទច្រកយានយន�ក�ី”។ 

 

េនែខឧសភាេនះ អង�ករសហ្របជាជាតិ្របារព�សបា� ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល

េលកទី២ ក�ុងបណា� ្របេទសជាេ្រចនេនជំុវញិពិភពេលកក�ុងេគាលបំណងេធ�ឲ្យផ�ូវថ�ល់កន់

ែតមានសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់ផ�ូវ ែដលងយរងេ្រគាះបំផុតក�ុងចំេណាមេយងទំង

អស់គា� ។ េដម្បគំីា្រទដល់សបា� ហ៍សកលេនះ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលេនជំុវញិពិភពេលក

កំពុងចូលរមួក�ុងយុទ�នាករ “េដរឆា� យ-ជិត” េដម្បីទក់ទញមតិគំា្រទចំេពះករេគារពសិទ�ិ

របស់អ�កេថ�រេជងែដលេធ�ដំេណ រេនេលដងផ�ូវ។ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ និងបណា�

ៃដគូពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដលេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍េនះ នឹងរមួចំែណកជារបូភាព និងរបូភាពវេីដអូ

ស្រមាប់ករបេង�តជាែខ្សភាពយន�ឯកសរ “េដរឆា� យ” ែដលបង� ញពីករេធ�ដំេណ ររបស់អ�ក

េថ�រេជងេនេលដងផ�ូវទូទំងសកលេលក។ 

 

កលពីៃថ�េសរទី៍១១ ែខឧសភា ៃដគូពក់ព័ន�េលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកេន្របទ

សកម�ុជាបានចូលរមួអបអរសទរសបា� ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកលេដយបានរមួគា�

្របារព�្រពឹត�ិករណ៍ “េដរឆា� យ-ជិត” េនសលបឋមសិក្សោអនុវត�រជធានី ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ។ 

គណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកបានសហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយកកបាទ

្រកហមកម�ុជា អង�ករសុខភាពពិភពេលក អង�ករៃដគូសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ អង�ករចលនាកម�ុជាេដម្បីសុខភាព អង�ករសម�័ន�េដម្បី

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក និងវទិ្យោស� នតសូ៊មតិ និងេគាលនេយាបាយេដម្បដំីេណ រករ

្របារព�នូវ្រពឹត�ិករណ៍េនះឲ្យទទួលបានេជាគជ័យ។ 

  



  
 
 
  
***** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ៖ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប�� ី

េនសហរដ�អេមរកិេលខ ៥០១ (សីុ) (៣) មួយ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំ

ករយល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀនេដម្បកីត់បន�យ

អ្រតរងរបួស និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ងហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀត 

ណាម ទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូលនិធិ

បង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះថា 
V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ 

សម�សបនឹងបរសិ� ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយានយន� 

និងេទច្រកយាន។ 
 

េនឆា� ំ២០០៩ មូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិ មួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រសកល

(GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ(FIAF) និងធនាគារពិភពេលក

ែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាលបំណង

ជាអន�រជាតិរមួមួយគឺ “ឲ្យមានករពក់មួកសុវត�ិភាពេលមនុស្ស្រគប់របួេនក�ុងទសវត្សរសុ៍វត�ិភាព

ចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រជីវតិេនកម�ុជា 

្រត�វបានសេមា� ធន៍េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងជា

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។ 

 

***** 

ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសរព័ត៌មាន៖ 

ក��  Nellie Moore  

ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ទំនង 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ  

េលខទូរស័ព�៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  

អីុែម៉ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 

េគហទំព័រ៖ www.asiainjury.org 
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